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 افغانستان ریاستعمال درست کلمهٔ )ترور( در قاموس کب 
 

 

  قتیشود، در حق  یقتل استعمال م   ایو    assassination  یما، به معن  سندگانیکلمهٔ )ترور( که اکثرا” توسط نو
 باشد. ی)غلط معروف( م یزبانان است و به اصطالح ادب یپارس نیاشتباه عام در ب کی

 
 ا یو    یسیمروج ساختند و اکثر مردم که به زبان انگل  یاسیقتل س  یسالها قبل اشتباهاً به جا  ان،یرانیکلمه را ا  نیا

 نداشتند، بدون چون و چرا، قبول کردند و تکرار نمودند.  تیبلد یو فرانسو یجرمن
باشد و   یدهشت و خوف م  یبه معن  ،یو فرانسو  یو جرمن  یسیانگل  ی( در زبان هاTerrorترور )  کهیحال  در

 اندازد.  یبه خوف و هراس م ش،ی اجتماع را با عمل دهشتناک خو کهیکس ایدهشت افگن  یبه معن ستیترور
 

  یدست م یاسیبه قتل س کهی خصوصا” کس کندیکه اقدام به قتل م یکس ایقاتل است  یبه معن assassinکلمهٔ  اما
 زند.
( انیشیو اصل آن )حش  دهیتا به امروز رس  یعباس  یدارد و از زمان خلفا  یعرب  شهٔ یکلمه ر  نیشود که ا  یم  گفته

 شده است. لیتبد assassinبه  ییاروپا یدر زبان ها جا”یبوده است که تدر
 
   دستگاه هیبه وجود آمده بود که بر عل ینیزم ریو ز یمخف یاسیگروهٔ س کیگفته شده، که در آن زمان  زین و

 رساندند.  یرتبه آن دوران را هدف سؤ قصد قرار داده و به قتل م یو ارکان عال کردند،ی م تیفعال حاکم
  ن یداشتند که ا  دهیها عق  ی خود گذاشته بودند و بعض  یباال  داد،یم  یها( معن  ی( را که )چرسانیشیگروه نام )حش  نیا

 .دندیکش یهم م شیگروه، قبل از حمله و سؤ قصد شان، حش
 

 را قتل و ترور ترجمه assassinationاست و  افتهیغلط معروف به گوگل هم راه  نیاست که ا بیعج اما
   ای( یکش تی)شخص یسیاز هموطنان ما اصطالح انگل ینموده است و هم بعض 
(Character assassinationمتی( را )ترور شخص )که باز هم ادامهٔ همان غلط معروف است. ندیگو ی 
ما قبل از استعمال کلمهٔ     سندگانیدوستان نمودم تا در صورت امکان، نو  میتبصرهٔ و معلومات مختصر را تقد  نیا

 . ندیآن استفاده نما ی)کشتن( به جا ترور، درمورد آن غور نموده و از کلمات )قتل( و
  زیگذاشتم و او ن انی( در ماتی)استاد ادب انیل قبل، با داکتر صاحب هاشممطلب را چند سا نینماند که ا ناگفته

 ی که من در طول اقامت طوالن دانمیم یآور ادیقابل  زیو ن  د،یقتل، )غلط معروف( نام  ی»ترور« را برا استعمال
نخوانده   ،یونیزیو چه در نشرات تلو  د یکلمهٔ )ترور( را در مورد قتل، چه در جرا  نیا  کبارهمی  یحت  کا،یامر  ام در 
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